Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
k otevřenému zadávacímu řízení veřejné zakázky s názvem

„Jednorázové rukavice 2022“
evidenční číslo Z2022-002611
Dotaz č. 1:
Chceme se zeptat zadavatele, nakolik je požadovaný seznam dodávek, jak v daném případě má
novovzniknutá společnost daný seznam dodávek prokázat, nakolik ještě nemá dodávky v daném
objemu? Muže se taková společnost zapojit do daného výběrového řízení bez rizika vyloučení?
Případně je možné prokázat tento kvalifikační předpoklad seznam dodávek přes jinou společnost a jaké
doklady je potřebné doložit od této společnosti, přes kterou by jsme prokazovali seznam dodávek?
Pokud by šlo o zahraniční společnost, musí být doloženy také úřední překlady nebo bude postačovat
prostý překlad dokumentu nebo dokumenty v angličtině?
Odpověď č. 1:
Seznam významných dodávek je co do minimální kvalifikační úrovně vymezen pouze počtem zakázek,
zadavatel požaduje, aby dodavatel měl zkušenost s dodávkami jednorázových rukavic třem
odběratelům. Objem, ani finanční rozsah těchto zakázek, zadavatel nestanovil (zadavatel bude
akceptovat zakázky realizované v jakémkoliv rozsahu).
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby je možné za splnění zákonných podmínek stanovených
v § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.
§ 83
(1) Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní
způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
(2) Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku
jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s
dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady
podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce 1
písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se
prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
(3) Zadavatel může v zadávací dokumentaci požadovat, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž
prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci podle § 78, nesli společnou a nerozdílnou
odpovědnost za plnění veřejné zakázky.
Nabídka se předkládá v českém jazyce, v souladu s § 45 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek
a čl. 10.3 zadávací dokumentace jsou doklady vydávané v jiném jazyce předloženy v originálním znění
spolu s prostým překladem do českého jazyka (Zadavatel si vyhradil právo v případě pochybnosti o
správnosti překladu vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka).
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